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SOGNE-NYT
Udgives af Hee Sogneforening

Bladet udkommer i:
Januar, marts, maj, september, november.
450 eks. Tryk: Hee Offset.

I bladet optages stof af almen interesse for 
beboerne i Hee Sogn, - også gerne debat-
stof. 
Vi modtager gerne stof til bladet fra for-
eninger, organisationer, udvalg o.l., som er 
hjemmehørende i Hee.

Stof til bladet skal være redaktionen i hæn-
de senest den 20. måneden før udgivel-
sen, hvis ikke andet er nævnt.

Annoncer kan løbende optages og
ændres.

Sogneforeningens 
bestyrelse:
bestyrelsen@hee.dk

Formand:
Claus Fisker  2085 3705
formand@hee.dk

Næstformand:
Lisbeth Skarregaard 2763 8445
mettehammelsvang@gmail.com

Kasserer 
Judith Van Den Berg 2964 4075
kasserer@hee.dk

Kasserer - kontingent, Webmaster
Jesper Østergaard Knudsen  
   3161 7353
webmaster@hee.dk

Sekretær:
Mette Hammelsvang 3086 2411
mettehammelsvang@gmail.com

Kristian Døhr Jensen 9733 5515
k.d@jensen.mail.dk

Ronnie Sørensen  4088 2926
ronnie@hee.dk

Deadline 
til næste nummer:

20. april

Redaktion & PR Udvalget:

Anne-Marie Meller  9733 5130
anne-marie@meller.dk

Bente Kirk  6120 0841
bentekirk@live.dk

Dorte Nørgård  9733 5722
dorte@heeweb.dk

Hjertestarterne
Finder du ved:
•Campingpladsen
•Bjørnevej 22
•Hee Skole

Mangler I sognenyt?

Det er stadigvæk 6. klasse fra Hee skole, 
der deler Sognenyt ud, og vi håber, at alle 
får bladet.

Men hvis I mod forventning ikke skulle 
modtage - eller kender nogen, der ikke har 
modtaget Sognenyt, så ring til: 

Inger Madsen 
2089 9226

Hun sørger for, at I får bladet.
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Nyt fra bestyrelsen

Så er foråret så småt på vej. Det er en 
skøn tid vi går imøde. 
Forår betyder også fodboldopstart, og i 
år skal de nyrenoverede baner indvies.

Vi har besluttet, at der skal anlægges 
en petanque-bane på området. 
Og det er en stor fornøjelse, at banen 
bliver anlagt i nærmeste fremtid - med 
forbehold for dårligt vejr - stort set uden 
omkostninger for Sogneforeningen.
Tage Noesgaard sponserer stabilgrus, 
Erling Madsen sponserer stenmel, Per 
Skarregaard sponserer trykimprægne-
ret træ til rammen og Peder Galsgaard 
planerer banen kvit og frit. Tusind tak 
skal I alle have. Vi håber, at rigtig man-
ge vil få fornøjelse af banen. 

Et af de nye tiltag i Hee - minitriatlon - 
har også fået et sponsorat. Sponsora-
tet er givet af Anne-Marie og Carsten 
Meller. Tusind tak for det. Minitriatlon er 
tiltænkt som en årlig tilbagevendende 
begivenhed, med både lokale og ude-
frakommende deltagere. Dette spon-
sorat er bestemt med til, at vi kan tilby-
de et arrangement, som kan leve op til 
standarden og som kan være med til at 
bringe  Hee på Danmarkskortet.

Sponsorater er naturligvis rigtig gode at 
få. Og det varmer rigtig meget i et lille 
samfund, som vores, hvor vi ønsker at 
tilbyde så meget som muligt, men hvor 
økonomien desværre af og til sætter en 
stopper for at kunne føre gode ideer ud 
i livet. Vi har været i dialog med nogle 
lokale borgere omkring at sætte fokus 
på indtjening. Der er mange fonde der-

ude med mange penge, og vi skal hjæl-
pe hinanden med at få del i nogle af de 
penge, således at vi kan få endnu bedre 
forhold i Hee end vi allerede har.

Til sidst vil vi blot informere om, at refe-
rat fra generalforsamlingen og forman-
dens beretning findes andet sted i bla-
det.

På bestyrelsens vegne 
Lisbeth Skarregaard
Formand 

Den nye bestyrelse
Formand: Claus Fisker
Næstformand: Lisbeth Skarregaard
Kasserer: Judith Van Den Berg
Kasserer-kontingent, webmaster: 
Jesper Østergaard Knudsen
Sekretær: Mette Hammelsvang
Kristian Døhr Jensen
Ronnie Sørensen

Der aflægges regnskab ved 
generalforsamlingen i Sogneforeningen
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Referat
Hee 
Sogneforenings 

Generalforsamling 2014 
afholdt torsdag 20/2

1. Valg af dirigent
 Bestyrelsen pegede på Hanne Thrane. 
Hun blev valgt uden indvendinger.

2. Formandens beretning.
Beretningen kan ses andet sted i bla-
det.

3. Gennemgang af regnskabet.
Regnskabet blev gennemgået uden 
kommentarer.

4. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg til Bestyrelsen
Kristian Døhr modtog genvalg.
Judith van den Berg modtog genvalg
Ronni Sørensen blev valgt ind
Suppleanter blev igen Sophie Nielsen 
og Kirsten Sørensen

Konstituering af den nye Bestyrelse fin-
der sted snarest.

6. Valg af revisor

Bo Mortensen modtog genvalg
Egon Aaberg modtog genvalg

Unglederprisen gik i år til Rikke Gullev 
Lauridsen, og initiativprisen gik til 
Zander Koch.

7. Eventuelt

Carl Døhr fortalte, at han er tovholder 
for de lossejere, der bliver berørt af  Ba-
nedanmarks lukning af adskillige bane-
overskæringer. Det ser  umiddelbart ud 
til, at alle overskæringer i vores område 
skal nedlægges.
Carl ønsker et borgmøde med deltagel-
se af relevante politikere. Han ønsker 
opbakning fra så mange lokale borge-
re som muligt og fra bl.a. Hee Sogne-
forening og Lokalrådet, Erhvervsrådet 
m. fl. Han tager omgående kontakt til 
Borgmester Iver Enevoldsen, som tidli-
gere har udvist interesse. I denne for-
bindelse opfordres alle borgere til at 
tænke over, hvilke argumenter vi kan 
forelægges for Banedanmark i håb om 
at undgå lukninger.

Der blev spurgt, om vi selv måtte stil-
le med livreddere til familiesvømning        
for at kunne nedsætte omkostninger-
ne. Det vides ikke pt, men Bestyrelsen       
undersøger sagen.

Markedsføringsudvalget (skolebilen). 
Knud fortalte historien om skolebilen. 
Og han fortalte, at der leges lidt med 
tanker om, at kunne transportere andre 
end skoleelever.

Unglederprisen gik til Rikke Gullev
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Det handler om viljen 
til at stå bag de frivillige

 vestjyskbank.dk/ringkoebing

Lokal idræt handler om mere end sammenhold, talent 
og træning. Det handler om viljen: Viljen til at give alt for 
holdet, til at træffe den bedste beslutning under pres og 
til at bygge et positivt fællesskab op for store og små.

I vestjyskBANK ved vi, hvor vigtigt det er at have viljen. 
Og derfor bakker vi op om lokalområdets fightere – både 
på og udenfor banen. 

Velkommen i vestjyskBANK - din lokale bank.

Et stærkt og godt foreningsliv bygger på vilje
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Der blev givet udtryk for, at der er brugt 
mange af Sogneforeningens penge      
på skolen. Forklaringen er: Der er done-
ret 30.000,- til indkøb af bil. Der er ydet 
et lån til bilen på 15.000,- (tilbagebeta-
les). Herudover har vi betalt ca 11.000 
til drift i den periode,  hvor chaufførerne 
selv lagde bil til. Vi har for nogle år si-
den givet tilsagn om en årlig økonomisk 
støtte til  skolens støtteforening. Der er 
ikke fastsat et beløb, da det afhænger af 
vores egen økonomi.  På tidspunktet 
hvor beløbet denne gang blev sat til 
10.000,- var der  ingen, der var klar over 
at der blev behov for en bil.

Der blev stillet spørgsmålstegn ved det 
samlede beløb, der er brugt på indkøb 
af jakker. 4.000 er brugt på 7 jakker til 
bestyrelsen, og de sidste ca 13.000 er 
brugt til jakker til teltudvalget, som stiller 
telt op i al slags vejr.
     
 Bestyrelsen takker for en god og hyg-
gelig aften.

Formandens beretning 
Generalforsamling 2014

Så er det igen blevet tid til at sige jer alle 
en stor tak for jeres indsats her i Hee 
sogn.
Uden jer ville det ikke kunne lade gøre. 
Der blev i marts lavet flot gymnastikop-
visning både i Rofi og her i Hee. Og der 
laves igen gymnastik på fuld fart med 
nogle dygtige trænere og med et godt 
gymnastik udvalg. Stor tak til jer. Vi er 
helt sikkert mange, der glæder sig til 
at se, hvad der trænes med i salen til 
marts, når opvisningen løber af stablen. 
Fodbold har også været rigtig godt. Det 
er dejligt, at så mange børn kommer og 

spiller fodbold. Tak til alle forældre, som 
kommer og hepper og giver en god 
stemning. Tak til trænerne, som bruger 
meget tid på at træne vores børn. Tak til 
fodboldudvalget, som trækker læsset.
Boldbanerne ved skolen er igen klar 
til brug. Det er konstateret, at baner-
ne er temmelig tørre, trods de enorme 
mængder vand vi har fået den seneste 
tid. Der ligger vand overalt på marker-
ne, men kun få steder på boldbanerne. 
Det er vi selvfølgelig glade for. Der er i 
skrivende stund ved at blive målt baner 
op og flyttet mål og gjort klar til opkridt-
ning. Næste udfordring bliver at få van-
det ledt ud til Stadil Fjord. Her er der 
problemer med drænsystemet. I øje-
blikket udmønter det sig desværre i, at 
Børnehusets legeplads får alt det vand 
som tidligere lå på boldbanerne.

Året 2013 var året hvor Sommerfesten 
blev afholdt for 25. gang. Vi synes godt, 
vi alle kan være stolte af, at have kørt 
så stort et arrangement af stablen i så 
mange år.
Det var nogle hyggelige dage, selvom 
det var rykket en dag frem på grund af 
konfirmationer om søndagen. Stort tak 
til udvalget, som arbejder hårdt for at få 
sommerfesten til at køre, og det er mit 
indtryk at mange udover selve udvalget 
er gode til at give en hånd med.

Et helt nyt tiltag var ÅBEN LANDSBY, 
som blev afhold 1. juni. Det var en rig-
tig god dag. En god stemning var der 
over hele byen. Flagene var hejst og 
vejret var flot. Et stort stykke arbejde til 
jer, som fik det til at blive til noget - godt 
gået. 
Denne dag blev også anledning til at 
starte mini-triatlon op. Der var deltagere 
både lokale og fra andre byer. Endnu et 
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godt tiltag, som skal gøres til en årlig til-
bagevendende begivenhed. 

En stor tak skal der selvfølgelig også 
lyde til alle de andre udvalg:
- Børne- og ungdomsklub som kører 
hver tirsdag med forældrehjælp, hvor 
de skiftes til en vagt.

- Badminton - alle baner er godt benyt-
tet.

- Friluftsudvalget - Tour de Pedal har 
også været i gang og holdt Sankt Hans 
på landet, hvor der næsten var 100 gæ-
ster.

- Tak til dem som hænger flag op i byen.
 
- Så var vi så heldig at få en ny til at tage 
sig af familiesvømning. Stor tak for det. 
Vi ved, at der er mange, som er i svøm-
mehallen, så det er dejligt.  

- Volleyball har tidligere hørt under gym-
nastik. Men da det er ved at være fast 
forankret her i Hee, har det nu fået sit 
eget udvalg. Der bliver trænet om tors-
dagen, og de mødes med andre hold 
og spiller kamp mod hinanden.

- Ikke at forglemme er der startet en æl-
dreklub op. Man mødes i klubhuset til 
hygge, kaffe, kortspil og anden form for 
hygge. Det er meningen, at der skal an-
lægges en udendørs petanque-bane, 
som – selvfølgelig afhængig af vind og 
vejr – gerne skal stå færdig til 1 april.

- Også teltudvalget gør et stort stykke 
arbejde. Her er der kommet nye kræf-
ter til. Det er dejligt, at de unge menne-
sker har lyst til at engagere sig i lokal-
samfundet.

- Vi i Bestyrelsen bestemte at hjælpe 
skolen med at få en bil. Bilen kører der-
ud af nu, så det er dejligt. Vi håber selv-
følgelig, det kan hjælpe skolen og sog-
net med at tiltrække nogle flere børn, 
som vi håber også vil deltage i de for-
skellige fritidsaktiviteter vi har her i Hee. 
Tak til jer der har været tovholder på 
projekt ”bil”.

- Som noget nyt er vi begyndt at med-
dele vore mødedatoer i Sognenyt, og 
vi vil fremover lægge vores referater 
ud på Conventus, så de enkelte udvalg 
kan følge med i, hvad der bliver bestemt 
på vores møder. Dette gør vi i håb om 
at skabe en større forståelse for de be-
slutninger, der bliver truffet og ting der 
bliver gjort. Har man ris, ros, forslag og 
ideer modtager vi selvfølgelig gerne 
dette, og tager det med på næstkom-
mende møde.

Som endnu et tiltag for at skabe større 
forståelse for hinandens udvalg og ud-
valgenes behov og ønsker, vil vi som en 
forsøgsordning i det kommende år prø-
ve at indkalde de store udvalg til at del-
tage i vores bestyrelsesmøder ca. 3 - 4 
gange. Vi vil så evaluere på det inden 
næste generalforsamling.
Ellers ønsker vi egentlig bare i bestyrel-
sen på et godt samarbejde i det kom-
mende år, og at vores beslutninger bli-
ver respekteret. Vi er valgt af jer til at 
træffe de overordnede beslutninger. 
Jeg håber ikke, jeg har glemt at takke 
nogen. Men igen stor tak til alle og rig-
tig god aften.
Jeg skal selvfølgelig ikke glemme Sog-
neforeningens 40 års jubilæum. Håber 
da der bliver lige så mange år igen… 

Lisbeth
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Regnskab Hee Sogneforening
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Smånyt fra og om Hee

Støtteforeningen for 
Hee Skole

- Rasmus Grøntkjær  2099 0663
- Martin Petersen  2227 7070
- Lone Noesgaard   4019 5556
- Dorthe Nielsson  
- Per Skarregaard 
(Rep. skolebestyrelsen)  

Har du 

•en nyhed
•en besked, 
•en opskrift
•et billede
•eller noget helt andet, du/i vil 
dele med os andre

så send en mail til redaktionen 
(anne-marie@meller.dk) 

eller læg din besked i postkassen 
(Hovervej 11) - 
husk at opgive dit navn

Brug dit lokale sogneblad

Flaskecontaineren 

Står på parkeringsare-
alet mellem banen og 
Ringgaden

REVY 2014
Vær med til at gøre revyen 2014 endnu 
bedre og mere lokalt.
Stik din nabo,ven,familie,arbejdskolle
ga,arbejdsgiver eller har du en god hi-
storie,
så ring eller skriv til en af nedenstående.

Vicki: mobil: 23499069 
mail: Vicki.dalsgaard.pedersen@skole-
kom.dk

Klaus: mobil: 21722472
mail: Klaus.andersen@rksk.dk

Sommerfestmøder
Fællesmøder for alle udvalg finder sted 
d. 12. marts og d. 23. april i klubhuset 
kl. 19.30.

Avisindsamlingændring

Der samles aviser ind d. 14. juni i stedet 
for 7. juni.
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Hee-Holmsland
Indre
Mission

Marts
04.

25.

April
29.

Maj
20.

Bibelkursus i Kloster. 
Sognenpræst Niels 
Jørgen Kobbersned, 
Esbjerg underviser. 
Emne: Elias, 1. Kon-
gebog.

Generalforsamling i 
Kloster. 
Missionær Bjarne 
Lindgren Christensen, 
Ringkøbing taler.

Møde i Kloster. 
Misisonær Heri Elttør, 
Aulum, taler.

Møde i Kloster. 
Sognepræst Dani-
el Kristiansen, Hvide 
Sande, taler

Møderne begynder 19.30. 
Alle er meget velkomne. 
Kontaktperson: 
Esther Thomsen, 9733 5001

Hee Gl. 
Stationsbygning

Hee Gl. Stationsbygning vil gerne 
invitere Hee konfirmander og for-
ældre til morgenkaffe Blå Mandag, 
den 5. maj 2014.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Et lille uheld d. 18. februar i krydset, hvor der 
heldigvis ikke skete så meget
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                      Zoneterapeut RAB 

                    Jonna Mortensen 
                    Agersbækvej 10, Hee 
                       6950 Ringkøbing 
                    Tlf. 21 40 24 16 
               nygaard.zoneterapi@hee.dk    

 
 
 
 

                                                                  Velkommen 
                                                                     hos…      
 
Zoneterapi: 

 
• Styrker balancer i krop og psyke 
• Kan fremme din almene sundhed 
• Kan lindre smerter 
• Er effektiv som behandling af en række lidelser 
• Bygger på et helhedssyn på dig og dit liv 

 
Der gives tilskud fra Sygeforsikring ”danmark”  
- ring og hør nærmere. 

V. Strandgade 6 c
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anc  re

Hvor vil du helst have hjertestop?
Hjælp andre - lær genoplivning

Salg af hjertestartere.

Kurser i førstehjælp & 
genoplivning.

Specialkurser målrettet 
virksomheder, skoler,
foreninger, m.v.

Når det ikke kan gøres om!

www.ancare.dk
29 43 45 83

Udfører Elarbejde indenfor:
Landbrug
Privat
Industri 
Vedvarende Energi
24 ti mers vagtservice 

Du er alti d velkommen ti l at ringe 
og få gode råd og vejledning, eller 
evt. kigge ind på vores hjemmeside 
og få god inspirati on.

Thomas Meldgaard – 22663946  •  Jacob Olsen – 22664946
www.Hee-elinstallati on.dk

 
Nørreager 1, Hee  •  6950 Ringkøbing 
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Annonce gitter.indd   1 08-09-2010   14:43:02

Annonce gitter.indd   1 08-09-2010   14:43:02

Tryksager i alle afskygninger
- til udkantspriser!
Vil du ha’ det sort, er det OK med os! 
Du kan også få det i farver!
Vi kan lave det grafiske arbejde - 
eller vi trykker direkte fra din fil.
Vi trykker også på plastikkort.

Hovervej 11  Hee  6950 Ringkøbing  9733 5130  2943 4583  meller.dk  meller@meller.dk

Hee

TR
YK

Hee ungdomsklub 1999
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Cykelholdet
 

Vi starter så småt op mandag den 9 april 
2014 kl. 18.45 omme fra skolegården.

Har I lyst at være med, så er I meget vel-
komne.

Med venlig hilsen
Cykelholdet

Gå ture
Vi  er nogle damer der i flere år har gået 
en tur (kort som lang) hver onsdag, 
men der er plads til flere.

Vi starter onsdag den 9 april 2014 kl. 
19,00 fra Hee torv. Så hvis I har lyst er I 
velkomne.

Med venlig hilsen

Gerda og Krista

NYT ARRANGEMENT 
lørdag d. 22. marts 2014 kl. 9.00 - ca. 
15.00
 
Så er vi klar med sæsonens tredje ar-
rangement i Hee Kvindeforum. 
 
Dorthe Lysdal fra Dollys kagesnedkeri 
vil komme og guide os ud i kagekun-
sten.
 
Vi skal sammen med Dorthe lege med 
fondant.
For nogle af os bliver det en helt ny ver-
den, der åbner sig - for andre måske 
ideer til noget helt andet, end man ple-
jer.
 
Medbring lagkagebunde.
 
Der serveres sandwich, the og kaffe i lø-
bet af dagen.
 
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer.
 
Hvor: Skolekøkkenet, Hee skole
Pris: Medlemmer 50 kr, ikke medlem-
mer 100 kr. 
Tilmelding: senest d.17-3-2014 (me-
get gerne før) via facebook eller sms til   
kontaktpersoner.

Hilsen
Gitte, Birthe, Lone & Helle. 

Hee 
Kvinde Forum
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Fødselsdage
Bryllup
Sølvbryllup
Guldbryllup
Mindesammenkomst
Og meget mere

Hjælp til
Borddækning
Servering

Internetforbindelse
Plads til 100 personer

Hee Gl. Stationsbygning
www.hee-stationsbygning.dk

 heestationsbygning@gmail.com -  Agersbækvej 23 - Hee - 23 88 38 88

STEDET HVOR FOLK MØDES

Forhør nærmere ved Rosa og Kaj Smedegaard

Ringgaden 3A, Hee, 6950 Ringkøbing

Festtelt udlejes
•  9x30 m (max)
•  Rød-hvide farver
•  Mange vinduer
•  Borde: 80x240 og 80x360
•  Runde borde: Ø180
•  Stole og gulv

Kontakt Aksel 
på tlf: 21 63 71 12
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JK-WebIT                               Web, Marketing & IT 
Hjemmesider, Internet-marketing, Software & Hardware 
v/Jesper Østergaard Knudsen - Søndertoften 13, Hee - 6950 Ringkøbing 
 
JK-WebIT udvikler hjemmesider til alle behov, fra den lille håndværker, der bare gerne vil kunne 
findes på Internettet, til virksomheder med salg eller udlejning via en hjemmeside.  
 
Du kan også få hjælp til at få dit firma eller din forening på Facebook.  
Annoncering på Facebook, Google m.fl. Søgeoptimering for bedre Google-placering. 
Hjælp til indkøb og opsætning af diverse systemer, både på nettet og lokalt. 
Hjælp til indkøb og opsætning af computere, netværk, trådløs sikkerhed, back up-løsninger mm. 
 
Kontakt JK-WebIT for at få et tilbud på: 
 
Tlf/SMS:      30 29 31 29 
E-mail:      post@jk-webit.dk 

Eller læs mere på www.jk-webit.dk/hee  
 

Ældreklubben
Vi mødes hver torsdag kl. 13.30 til 16.30.

Der bliver spillet bob, Australsk golf samt mange former for spil og kortspil. Der er 
også muglighed for at tage strikketøj og andet håndarbejde med og ikke at for-
glemme en god snak.

Vi drikker kaffe ved 14.45 tiden. Kaffen koster 5,00,  vi tager selv brød med.
Vi håber, vi får lov til at låne hallen efter kl. 15.00, hvis nogen kunne tænke sig an-
dre former for aktivitet.  Og den meget gode nyhed: Vores petanquebane er lovet 
færdig til 1.april, og så  vil der blive mange  muligheder for udendørs aktiviter.

Vi har haft nogen hyggelige eftermiddage indtil videre, som vi håber vil fortsætte.

Mange venlige hilsner 
Ældreklubben 

Anna Lise

N.B. ER der nogen der ved hvor vores BOBSPIL er, vi vil gerne have det tilbage.
Vi mangler også alt vores bestik fra skuffen i klubhuset.
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KLINIK ENGHOLM
ligger helt ude for enden af Jens Bjerg-
Thomsensvej. Den allersidste ejendom 
inden man kommer til spangen over 
Von Å til Holmsland.
Inden jeg kørte hjemmefra, tænkte jeg; 
et af mine spørgsmål skal være: �Hvorfor 
lægger man sit erhverv så langt ude?�

Men på vej derud forsvandt mine be-
tænkeligheder. 
For en gangs skyld var det næsten vind-
stille. Det var lige midt i februar og so-
len skinnede fra en næsten skyfri him-
mel ud over de store åbne vestjyske 
vidder. Her er virkelig udsyn, højt til lof-
tet og en ro, som i sig selv er en lindring 
for sjælen. 
Og om sommeren er der et fantastisk 
fugleliv i engene omkring Von Å.
Selvfølgelig kunne en �velværeklinik” 
ikke ligge et bedre sted.

Ilse Højberg Andersen, lægeeksami-
neret massør og skadesterapeut, ta-
ger imod i døren ind til det lækre lokale, 
som hendes mand, Michael, byggede 
til hende, og hvor Ilse har indrettet sin 
hyggelige klinik.

Ilse fortæller:
”Vi købte ejendommen i 2004 og lejede 
den ud i et års tid, inden vi selv flyttede 
herud i august 2005.
Både min mand og jeg er fra Ringkø-
bing, men vi flyttede til Hee allerede 10 
år før, idet vi dengang købte ejendom-
men på Jens Bjerg-Thomsensvej 1, 
som vi brugte lang tid på at renovere.
Da så Engholm blev sat til salg, var vi 
slet ikke i tvivl om, at der skulle vi flyt-
te ud.  
Og her har vi brækket ned og bygget 
op, så vi nu har fundet os godt tilrette 
sammen med vore to piger, Laura og 
Marie.
Det første, Michael gjorde, var at lave 
min klinik. Jeg var lige så stille gået i 
gang med behandlinger, så jeg måtte 
have et sted at være. 

Samtidig med starten af klinikken hav-
de jeg deltidsarbejde, idet jeg er ud-
dannet korrespondent.
Jeg har altid godt kunnet lide at mas-
sere folks ømme steder og glædet mig 
over at se, hvor meget jeg kunne hjæl-
pe.
Min mand mente så, at jeg skulle tage 
en massøruddannelse, men den var 
ikke billig, og jeg vidste ikke rigtig, hvad 
jeg ville. Men så gav han mig uddannel-
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sen i fødselsdagsgave, så der var ikke 
mere at betænke sig på.
Oprindelig var jeg ikke sikker på, hvad 
det kunne blive til, men uddannelsen 
greb mig og begyndte hurtigt at udvik-
le sig. 

Jo mere jeg læste og arbejdede med 
det, desto mere spændende fandt jeg 
kroppen og dens funktioner. Disse 
funktioner hænger sammen som en 
stor helhed. Og det er samspillet i den-
ne helhed, jeg med min uddannelse har 
sat mig ind i for derved at kunne hjæl-
pe bedst. 

Der er en flot og oplysende hjemmesi-
de for Klinik Engholm, som fortæller om 
Ilses imponerende CV med 14 forskelli-
ge eksamener og kurser, der alle til sta-
dighed skal holdes ved lige.

Ilse fortsætter:
”Jeg har arbejdet med dette på fuldtid 
siden 1. 9. 2008.

Det har været en lang vej at nå hertil. 
Indtil nu har jeg lige rundet et tusinde 
timer på uddannelser, som er foregået 
om aftenen. Kurserne i anatomi, fysiolo-
gi og sygdomslære tog et helt år. Andre 
kurser har været kortere og afvekslen-
de. Der har været kurser, hvor vi måt-
te hjem og finde nogle personer, som vi 
kunne øve os på. Det gik selvfølgelig ud 
over familie, venner og bekendte. 

Men det er derved, jeg er kommet i 
gang. For de personer, jeg hjalp un-
der mine øvelser, fik det bedre, og ved 
mund til øre metoden bredtes kendska-
bet til Klinik Engholm.

Alle har vi nogle skavanker, der kan gø-

res noget ved. Det er faktisk et sam-
fundsproblem, som bliver overset, eller 
måske rettere, som vi ikke ønsker at se. 
Nogle har en dåbsattest, som fortæller, 
at det er i orden, at man fejler noget. An-
dre har en læge som siger; at det man 
fejler, får man noget medicin for, og så 
skal man bare lære at leve med det. 
Og det er rigtig ærgerligt, for mange 
gange handler det om nogle skævhe-
der i kroppen, der skal rettes op, og de 
kan oftest rettes op.

Mine klienter kommer fra hele områ-
det fra Holstebro til Hvide Sande. Nogle 
har måske fået en henvisning til en te-
rapeut, hvor der er så lang ventetid, at 
folk hellere selv finder en løsning, som 
heldigvis i mange tilfælde har været Kli-
nik Engholm.

Jeg annoncerer ikke meget. Folk fin-
der mig på Google eller i telefonbo-
gen, men jeg tror også, at min annonce 
i Sognenyt har givet mig nogle klienter, 
enten ved at de selv er kommet, eller 
har snakket med bekendte og fortalt 
om min klinik.

Henvendelserne kan være meget for-
skellige. Folk har nok som udgangs-
punkt, at de kommer med ondt et eller 
andet sted, måske skulderen eller nak-
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ken, og ønsker noget massage. Når jeg 
så finder det ømme punkt, får vi en snak 
om, at det er godt med massagen, men 
jeg fortæller også, hvis jeg kan mær-
ke, at hvis vi virkelig skal symptomet til 
livs, vil det være mere effektivt at arbej-
de med Kranio Sakral terapi eller Praxis 
Verte Bralis, som er en behandling un-
der fødderne, fordi ømheden stammer 
fra et helt andet sted på kroppen.

Det er ligeså meget mænd som kvinder, 
der kommer til behandling.

Men når folk har et problem, er det sjæl-
dent, det virker med kun en behandling. 
Akkurat som når man får behandlinger 
for en alvorlig sygdom. 
Det er ikke, fordi man skal betale mere 
for behandlinger end nødvendigt, men 
fordi der ofte skal flere behandlinger til, 
før kroppen finder sin balance. 
Hvis kroppen har en masse spændin-
ger, kan den ikke helbrede sig selv. Der-
for består arbejdet i at frigive alle spæn-
dingerne, så kroppen selv kan komme 
til at arbejde.
 Og det er ikke rigtigt, når man siger, at 
det skal gøre ondt før det bliver godt. 
Det behøver bestemt ikke at gøre ondt.

Jeg havde en klient, som havde så me-
get uro i benene, at han fik den stærke 
medicin, som patienter med Parkinsons 
sygdom får. Der er så mange bivirknin-
ger ved medicinen, og det var han selv-
følgelig træt af. 
Da han havde været her til 5 behandlin-
ger, som endnu ikke havde hjulpet, var 
jeg frustreret, for han skulle ikke kom-
me, bare for at jeg skulle tjene penge, 
så jeg følte, at jeg måtte sige til ham, at 
vi var nødt til at stoppe, for det var nok 
ikke mig, der kunne hjælpe ham. 

Så sagde han: �Ilse det er min krop, og 
det er mig, der skal lægge pengepung 
til, så det er mig, der bestemmer, og jeg 
vil gerne blive ved med at komme.
Og det var godt, han var stædig, for da 
han var færdig med 7. behandling, var 
uroen væk, og han kunne slippe for me-
dicinen. 
Det er faktisk et samfundsproblem.

Mange mennesker går rundt og accep-
terer lidt ondt her og der; ”jeg skal lige 
i gang om morgenen, så går det helt 
godt.” Men sådan behøver det slet ikke 
at være. 

Man kan blive helt stresset af at gå bag 
folk en varm sommerdag, hvor de ikke 
har så meget tøj på, så jeg kan se deres 
skævheder og andre skavanker, som 
giver dem en forkert holdning.

Vi bruger jo vores krop, som må tage 
mod de mange stød livet giver, så det 
er næsten ikke til at undgå, at den får 
disse små eller store skavanker. 
Havde vi været en bil, havde vi også 
været hos mekanikeren mange gange.
Folk burde tænke på et eftersyn. 
Der er ikke meget ved at vedligeholde 
en bil, hvis ens helbred er for dårligt til 
at køre i den. Så må det være bedre at 
have et godt helbred og undvære bilen.�

På Ilses hjemmeside finder man alle de 
valgmuligheder, hun tilbyder for at give 
folk et bedre helbred og dermed et bed-
re liv.

Ilse:
�Bars er en behandling, hvor jeg ved at 
holde på nogle punkter på hovedet kan 
aktivere disse. Det er nærmest et red-
skab, jeg bruger sammen med Kranio 
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Sakral terapi, fordi disse to behandlin-
ger passer sammen.
Kranio Sakral Terapi er en enestående 
behandling mod næsten alle livsstils-
sygdomme. Her arbejder jeg med cen-
tralnervesystemet. Altså i nutidssprog; 
hovedcomputeren, hvor jeg udvider 
pladsen i kraniet, så der ikke er noget, 
der trykker.

Nyfødte babyer har bestemt ikke været 
på nogen behagelig rejse, lige inden de 
ligger i moders arme. 
De burde straks gennem hænderne på 
en Kranio Sakral terapeut. Så de lige 
kan få rygsøjle og bækken og andre 
småting rettet på plads og få løsnet kra-
niet. 
Derved kunne mange sygdomme und-
gås såsom; indlæringsvanskeligheder, 
ADHD, Asbergers Syndrom, Tourettes 
Syndrom. 

Jeg har haft en del børn med sygdom-
me, som ikke kan kureres, men som har 
fået det væsentlig og mærkbart bedre.  
Mange børn med ADHD bliver ofte ube-
rettiget skældt ud på grund af deres 
uro, som de ikke kan styre.
Men med Kranio Sakral terapien finder 
de en ro og afslappethed i kroppen, 
som de slet ikke kender til.

Andre som har været udsat for piske-
smæld og kommer til en Kranio Sakral 
hurtigt, kan i mange tilfælde helt undgå 
at få gener af det. Men venter man flere 
år, er situationen selvfølgelig en anden.
Jeg har hjulpet folk, som sover dårligt. 
Og jeg har en klient, som døjer med tini-
tus. Den forsvandt næsten helt. 

Som sagt folk med uro i benene, der 
kan lægge deres stærke medicin væk.

Så at sige alle de livsstilssygdomme, 
man kan komme ud for såsom stress, 
depressioner, anspændthed, migræne, 
søvnløshed, smerter forskellige steder 
og mange andre, kan oftest afhjælpes 
ved brug af Kranio Sakral terapi.
Og det er selvfølgelig sådan, at jo tidli-
gere man kommer i behandling, desto 
bedre bliver resultatet også. 

En anden behandling er Praxis Verte 
Bralis, som er en Neuro-Fodzoneterapi. 
Den minder om den traditionelle kinesi-
ske zoneterapi.

Fra zoner nede på fødderne fjerner 
jeg blokeringer i organerne og frigiver 
spændinger i rygsøjlen. Selv forskellige 
muskelinfiltrationer kan fjernes ved den-
ne fodterapi. 

Hot Stone er en massage med opvar-
mede basaltsten, som giver et enormt 
velvære.
Basaltsten er en lavasten med et højt 
indhold af jern, så de holder godt på 
varmen.
Jeg arbejder med stenene hen over 
kroppen og lader de varme sten ligge, 
så man til sidst er pakket helt ind i sten. 
Dem får man lov at ligge med og slap-
pe af et stykke tid, så de kan afgive den-
ne behagelige varme. Varmen udvider 
blodkarrene og derved løsnes affalds-
stoffer i kroppen.

Det er en luksusnydelse af en helkrops-
massage.

Er det kun ansigtet, der skal have mas-
sage, er toppen af en behagelig luksus-
behandling Arabic Earth Boost. 
Det er en rigtig, rigtig lækker ansigtsbe-
handling med brug af 100 % rene pro-
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dukter og gode olier.

Derfor må man sige, at disse to mas-
sageformer egner sig utrolig godt, også 
hvis man står og mangler en gave. 
Med et gavekort fortæller man tydelig, 
at man vil modtageren det allerbedste, 
og man kan roligt glæde sig, til man hø-
rer resultatet.

Jeg tror på, at den terapi, jeg udfører, 
går en god fremtid i møde. Jeg tror ikke, 
folk vil blive ved med at tage lægens 
dom; �det er noget, du må lære at leve 
med� for gode varer, når der findes tera-
pier, som virkelig kan afhjælpe mange 
lidelser.
Der må også komme en lægeverden, 
som vil se mere på �det hele menneske� 
og ikke kun fokusere på den sygdom, 
man kommer med. 
En hovedpine eller en muskelinfiltrati-
on i nakken kan godt være smerter, der 
skal fjernes gennem Neuro-Fodzonete-
rapi.”

På vej hjem kunne jeg ikke lade være 
med at glæde mig over den optimis-
me og entusiasme, jeg var blevet mødt 
med. Jeg håber, den vil komme rigtig 
mange til gode.
                                                                                                                   

  Ernst Munck

Giv Agt !!!
Hej

Jeg vil lige gøre opmærksom på at 
jeg har fået en hund, hun hedder 
Jolli. 

Hun er 7 måneder gammel og er 
meget nysgerrig. Hun går indtil vi-
dere løst omkring her på grunden 
og det er også hensigten at hun skal 
blive ved med det. Hvis du kommer 
forbi her på Foldagervej, så vær ikke 
bange, hun er rar og blid selvom det 
ikke nødvendigvis lyder eller ser så-
dan ud.. 

Tænk over det hvis du kommer med 
hest, løbende eller gående - at hun 
sagtens kan tænkes at nærme dig/
jer, men at hun altså ikke gør noget, 
hun er bare meget nysgerrig. 

Med venlig hilsen 
og ønsker om et dejligt forår.

Karl, Foldagervej 4
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Ingen
10.30
Ingen
09.00
19.00 Aftensang med 
kaffe

10.30
10.30 Kurt Nielsen
Ingen 
No 19.00 altergang
09.00 Langfredag
10.30 Påskesøndag
Ingen 
No 10.30
14.00 
Familiegudstjeneste 
børnekor medvirker

10.00 Konfirmation
Ingen
Ingen
Ingen  
No 10.30 Kurt Nielsen
10.30

Marts
02.
09.
16.
23.
30.

April
06.
13.
17.

18.
20.
21.

27.

Maj
04.
11.
16.
18.

25.

Hee
Kirke

Sognepræst: Lars Christoffersen   Tlf. 9733 5014

Familiegudstjeneste

Søndag 24.april 14.00

Gudstjenesten vil være kort og tilrette-
lagt så familier med børn kan være med 
og alle er velkomne.  
Bagefter er der kaffe og saft.

Guldkorn fra 
Bøgernes Bog

Uoverlagt tale er som sværdstik, vises 
tunge er lægedom
Ordsprogenes Bog 12,18

Intet råddent ord må udgå af jeres 
mund, kun et godt ord til nødvendig op-
byggelse, så det kan blive til velsignel-
se for dem, der hører det.  
Efeserbrevet  4,29.

Kaj Munk til minde- 
1944-2014

4.januar var det 70 år siden, at Kaj 
Munk blev skudt ved Hørbylunde Bak-
ker, denne spændende, kompromislø-
se  præst og digter, der aldrig gik på 
akkord med sandheden.   Arne Munk 
sagde om sin far i en prædiken holdt i 
Maribo Domkirke 8.januar 1994:    ”Hvis 
korset er alt, hvad der bliver tilbage, når 
tæppet er faldet, lysene slukket, tea-
tersalen affolket, ville den døde præst, 
digter, sprudlende familiefar, kongetro 
fædrelandsven, naturelsker og livsdyr-
ker om en hals, betegne sit liv som i al-
leregentligste forstand fuldbyrdet”.
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Konfirmation søndag 4.maj kl.10.00

Maria Kirk Andersen                               Agersbækvej 4                                                                                                     
Marie Højberg Andersen                        J.Bjerg-Thomsensvej 6                                                                                      
Laura Døhr Baden                                  Østbanevej 5                                                                                                         
Petra Smedsgaard Byskov                     Agersbækvej 22                                                                                                
Emma Toft Jensen                                  Skovvej 10                                                                                                           
Camilla Susgaard Knak                          Holstebrovej 106                                                                                                 
Katrine Kofod Koch                                 Høbrovej 20                                                                                                        
Jacob Højtved Kjærside Larsen             Lilkjærvej 1                                                                                                           
Malthe Larsen                                         Hovervej 71                                                                                                      
Johanne Storgaard Mortensen              Agersbækvej 10                                                                                                 
Rasmus Sangill                                       N.P. Jeppesensvej  5                                                                                             
Nina Nielsen Stræde                               Holstebrovej 92                                                                                                
Emmelie Skov Vilandt                             Hovervej 24

11. maj i Tim Kirke 10.00
Maiken Skaarup Daa Andersen            Holstebrovej 117

18. maj Rindum Kirke 10.00
Mille Brunsgaard Jensen            Hjortevej 4

Konfirmation 2015 bliver 10.maj kl.10.00

Redaktionen ønsker jer tillykke
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Fodbold

Sæsonopstart: Forår 2014

Vi opstarter igen efter vinterpausen. 
Det er ikke en ny sæson, så spillerne 
er på de samme hold som før vinter-
pausen.

Følgende hold dækker spillere fra 3,5 
år til og 7 år.

Sandkasse, U5, U6, U7 og U8.
Hee: Tirsdag fra kl. 17  
Opstart lørdag d. 5. april kl. 10 til 12

Spillerne trænes af Lars Kristensen, 
Tonni Jensen og Kasper Hindrup.
Det foregår som et teamsamarbejde 
trænerne imellem, hvor muligheden for 
differentiering og special- træning er 
mulig.

Følgende hold dækker alderen fra 8 
år til og med 10 år.

U9 og U10 
Tirsdag og torsdag fra kl. 17 til 18 
Opstart lørdag d. 5. april kl. 10 til 12

Spillerne trænes af Andreas Andersen, 
Mathias Vestergaard, Zander Koch og 
Claus Naustrup Kristensen. 
Det foregår også som et teamsamarbej-
de trænerne imellem, hvor muligheden 
for differentiering og special- træning er 
mulig.

Derudover tilbyder vi fodbold i sam-
arbejde med Tim under foreningen 
FC Tim/Hee

Fodboldopstart for 
Hee SF 

Lørdag d. 5. april fra kl. 10 til 12 er der 
fællesopstart på den nye sportsplads 
for alle Hee hold. Der vil være en kort 
orientering og derefter træner holdene 
ca. 1 time, de yngste træner lidt korte-
re, hvorefter der er frugt og saftevand 
til alle spillere og kaffe til forældrene. Vi 
håber og forventer, at forældrene mø-
der talstærkt op, da det er vores bed-
ste mulighed for at møde dem ”face to 
face”.

Vi vil i år have fokus på flere tiltag, bl.a.:

- at skabe en stemningsfyldt træning for 
spillerne, så de oplever, at de er med til 
at  opbygge venskaber, skabe god un-
derholdning og flot fodboldspil.

- at forældrene bidrager til at holde en 
god og engageret stemning til både 
træning og  kamp.

- at vi vil lade os vejlede af DBU´s ”FAIR 
PLAY” tanker.

- at vi samarbejder om at holde vores fa-
ciliteter i en god vedligeholdelsesstand
  gennem forældre-arbejdsdage.

- at klubhuset bliver inddraget noget 
mere i den daglige brug af sportsplad-
sen.

Fodboldudvalget
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Generalforsamling

På generalforsamlingen i Hee Sogneforening 
fik Zander Årets initiativpris.

U12 og U13 drenge 
Trænere: Henrik Jensen og 
Claus Vang Andersen  
Hee: mandag 17.15 til 18.45 
Tim: Onsdag 17.15 til 18.45
Opstart 3. marts

U12 og U13 piger 
Trænere:  Eigil Jørgensen, Kisser 
Jegstrup og Mikkel Vineke
Tim: mandag 17.30 til 18.30
Hee:  onsdag 17.30 til 18.30
Opstart 12. marts.

U14 & U15 drenge 
Trænere:  Jacob Olesen, Henrik 
Svendson og Frants Nielsen
Hee: mandag 18.15 til ?
Tim: onsdag 18.15 til ?
Opstart Er i gang!

U14 & U15 piger 
Trænere: Bo Mortensen, Marian 
Altena, Martin Larsen, Mette Smedega-
ard og Michael Smedegaard
Tim: mandag fra 17.30 til 19
Hee:  onsdag fra 17.30 til 19
Opstart Er i gang!

U17 drenge 
Træner: Daniel Simacon
Hee:  mandag fra 18.15 til ?
Tim: onsdag fra 18.15 til ?
Hee’s hjemmeside: www.Hee.dk 
 
Tim’s hjemmeside (FC Tim/Hee): 
www.timGIF.dk

Kontaktperson Hee: 
Zander Koch, 22872442

Fodboldudvalget
Så er der serveret!
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Markedsføringsudvalg
Sidst i februar 2013 blev der nedsat et 
udvalg, som arbejder med PR for Skole 
og Børnehus, og for at tiltrække elever 
til skolen, børn til børnehuset og tilflyt-
tere til sognet – til gavn for os alle. For 
at bevare skole og børnehus – og ikke 
mindst et aktivt sogneliv her i Hee !!   
Udvalget består af repræsentanter fra 
Sogneforeningen, skolebestyrelse og 
børnehusets bestyrelse. 

I april lukkede No friskole – og vi var så 
heldige at få 6 elever til skolen derfra. 
Desuden er der startet et par stykker 
i Børnehuset. Noget af det, som No 
forældre vægter højt i valg af skole, er 
en skoletransportmuligheder til og fra 
skole. – Og det kan vi også se fra andre 
steder. F.eks. fra Stauning. Desværre 
ligger No ikke i vores skoledistrikt, - og 
vi har forsøgt at ændre skoledistriktet.  
– Der blev derfor fra august arrangeret 
en kørselsordning. Der er ca. 8-10 
frivillige, der en uge ad gangen henter 
og bringer elever hver dag i No – det 
er en kæmpe hjælp med alle de frivil-
lige – Jens Jørn Jacobsen koordinerer 
det hele.  Først var det i egne biler – 
men i oktober blev der købt en 7 pers. 
bil, som her først i januar fik reklamer 
på. Reklamerne er købt at firmaer her i 
Hee og i Ringkøbing. – stor tak til alle 
sponsorerne. 

Sponsorerne er: Hee El-installation, 
Hee Smede- og Maskinforretning, 
Siersbæklund, Heager, IsaDisa, Vestjyl-
lands Andel, Hee Flytteforretning, Hee 

Gulvservice, Hee Entreprise, Tømrerfir-
maet Lars Kristensen, Grøntkjær Mon-
tage v/Rasmus Kristensen, Vestjysk 
Landboforening, Expert, Ringkøbing 
Bygningssnedker. 

Derudover er der et anonymt spon-
sorat, bidrag fra Lokalrådet og 
Menighedsrådet har arrangeret kor 
efter skoletid, hvor indtægterne går til 
”Hee-Bilen”.  

Sogneforeningen har lånt 30.000 kr. 
til Markedsføringsudvalget. Der er søgt 
fonde og det arbejde fortsættes der 
med. 

No forældrene er alle medlem af Støt-
teforeningen. 

Markedsføringsudvalget har desuden 
arbejdet med en ny fælles hjemme-
side for skole og børnehus. Kig ind på 
www.heeborneunivers.dk  - den er su-
perflot og med mange skønne billeder 
af alle de dejlige unger, som vi har her 
i Hee. Desuden kan men se listen af 
sponsorer der. 

Inden skoleindskrivningen var vi rundt 
med foldere om Hee skole i store dele 
af Ringkøbing og i No. – Og vi bliver 
hele tiden bedre til at fodre Dagbladet 
med de ting, vi synes at vi kan er i 
Hee… 

MEN – vi har alle en kæmpe opgave 
i at holde sammen på det hele her – 
vi skal hele tiden tænke på at få folk 
udefra til at bruge deres tid her i Hee 
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– enten som barn i børnehuset, elev i 
skolen – eller aktiv i Sogneforeningen 
– og det hænger sammen – er man 
aktiv i Sogneforeningen – evt. mor far 
barn gymnastik, er man måske mere 
tilbøjelig til at overveje Børnehuset som 
en mulighed for sit barn – og dernæst 
skolen, når barnet når dertil. – eller 
omvendt – går man i skolen, bruger 
man måske også sin fritid i Hee. – Og 
det er til gavn for os alle !!  

Markedsføringsudvalget

Bo Mortensen
bom@vjl.dk

Fie Brunsgaard Nielsen
sophieerik@gmail.com

Kristian Døhr Jensen
kristian@hee.dk

Niels Kristian Nielsen 
sandalgaard@hotmail.com

Rita Byskov
rita@byskovhee.dk

Sommerfest 2014

Traditionen tro, afholdes der igen i år 
Sommerfest i Kr. Himmelfartsferien. 
(29.-30.-31. maj)

Har du forslag til aktiviteter for både 
børn og voksne, som skal tilføjes pro-
grammet, modtages de gerne inden d. 
30 marts!

Vi opfordrer alle til at tage del i Som-
merfesten, og være med til at gøre den 
attraktiv for ung som gammel. 

Program og yderligere info kommer i 
næste udgave af Sognenyt.

Vel mødt! 

Vi ses til endnu et brag af Hee Sommer-
fest!

NB! Fællesmøder for alle udvalg finder 
sted d. 12. marts og d. 23. april i klub-
huset kl. 19.30.

Hilsen Sommerfestudvalget.
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Brev til

Til Iver Enevoldsen 
  Hee d. 21. februar 2014

Lad mig starte med at præsentere mig 
selv. Jeg hedder Karl Døhr Jensen og 
bor i Hee, Foldagervej 4. Vi talte kort 
sammen til Borgermødet i Ølstrup i 
november måned, i anledning af KV 
13. (mødet omhandlede blandt andet 
landsbyernes overlevelse i fremtiden). 
Du gav mig dit visitkort så jeg senere 
kunne kontakt dig vedrørende vores 
sag. Jeg er blevet udnævnt som tov-
holder af de berørte lodsejere omkring 
Hee, som er involveret i Banedanmarks 
nedlæggelser/opgraderinger af bane-
overkørsler.

For at gøre en lang historie kort så fø-
ler vi at vi kæmper en ulige kamp og at 
vores indsigelser imod lukninger af ba-
neoverkørsler, under forløbet i sagen, 
ikke bliver hørt eller bemærket. De im-
plicerede lodsejere, har i enighed fun-
det frem til en løsning, som de alle kan 
vedgå, og som ikke ødelægger mulig-
hederne for andre borgere, turister, na-
boer eller gæsters ret til at færdes i og 
omkring Hee. Vi frygter for Hee’s udvik-
ling i fremtiden - og vi bekymrer os for 
alle de små samfund/borgere langs den 
vestjyske jernbane, som ser ud til at bli-
ve de helt store tabere i den her sag.
Derfor er vi nu blevet enige om at der 
må tages større og flere kræfter i brug 
inden vi bliver kørt helt over - af toget!!
Den 20. februar blev der afholdt gene-
ralforsamling i Hee Sogneforening og 
Lokalråd. Under forsamlingen oriente-
rede jeg de fremmødte om vores sag. 
Der var god opbakning og bred enig-

Banedanmark og over-
kørsler over banen
Hej borgere i Hee.

Der går rygter om at Banedanmark og 
Ekspropriationskommisionen kommer 
til Hee til Besigtigelse onsdag d. 7. Maj. 

Som tidligere skrevet, vil jeg opfordre 
alle borgere i Hee og omegn til at be-
nytte baneovergangene denne dag. Vis 
vores ”gæster” at der er liv i Hee. og at 
vi har ret og behov for at passere banen 
via baneovergangene.

Det påtænkes desuden, at der i nærme-
ste fremtid vil blive indkaldt til en ekstra-
ordinær generalforsamling i Hee Sog-
neforening. Det gøres med henblik på 
at samle lokal opbakning og informe-
re så mange borgere i Hee om sagen, 
på en gang. Ved samme lejlighed øn-
skes at indkalde relevante politikere for 
at diskutere situationen og dens betyd-
ning for Hee nu og i fremtiden..?

Når de endelige datoer for Besigtigel-
sen og en eventuel ekstraordinær ge-
neralforsamling forligger, vil de blive 
offentliggjort på www.Hee.dk 

Så følg godt med de næste par måne-
der på www.Hee.dk !! 

På vegne af de implicerede lodsejere 

Karl, Foldagervej 4
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hed om at der skulle gøres noget for sa-
gen. 

Vi vil derfor gerne invitere dig, til Bor-
germøde i Hee, eftersom du har det 
overordnede ansvar og det sidste ord 
at skulle have sagt, når det kommer til 
sager vedrørende Ringkøbing-Skjern 
Kommune. Vi overvejer desuden om 
Dagbladet og TV Midt Vest også skal in-
viteres, fordi at de også kan promovere 
og gøre opmærksom på vores ulmende 
utilfredshed..

Vi føler os presset på tiden. Blandt an-
det fordi alle lodsejere for små 2 uger 
siden pludselig modtog en VVM udkast 
fra Miljøministeriet. Af det udkast frem-
går det at alle baneoverkørsler, nord og 
syd for Hee, bliver lukket. Kun de ek-
sisterende automatiserede baneover-
kørsler bliver opretholdt. Vi har fået 14 
dage til at komme med bemærkninger 
til udkastet, de er snart gået! Ivan Thes-
bjerg, i land – by og kultur, har i øvrigt 
været i kontakt med VVM screeningen. 
Der er mange tanker og frustrationer i 
spil allerede nu, så det vil være rart om 
vi hurtigst muligt kunne få iværksat et 
møde. Jeg overlader det til dig at kom-
me med et udspil til en dato for et Bor-
germøde, i allernærmeste fremtid?

Til Borgermødet vil de implicerede lods-
ejere, Hee Sogneforening, Hee Lokal-
råd og borgere fra Hee og omegn være 
repræsenteret.

Vedhæftet denne e-mail er *artikel fra 
Dagbladet d. 8. februar 2013, der me-
get vel beskriver den kynisme(se un-
derstregning) vi føler, vi bliver mødt af 
– ordene taler for sig selv.. 

E-mailen er også blevet sent til de impli-
cerede lodsejere.

Jeg står selvfølgelig til rådighed ved 
spørgsmål og ved etablering af kontakt 
til lodsejere, de lokale foreninger og 
råd. Ring eller mail venligst.

På vegne af de implicerede lodsejere -  
Venlig hilsen

Karl Døhr Jensen, Foldagervej 4, Hee. 
Ring: 20 70 07 20

Der afventes svar fra Borgmesteren. Så 
snart Kaj får et svar, vil det blive lagt på 
www.hee.dk og givet til Sogneforenin-
gen.  

*Artiklen, der henvises til, er ikke med i Sog-
nenyt
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Gymnastiklejr i Hee
Som noget nyt har vi i weekenden 22. 
og 23. februar 2014 haft gymnastiklejr 
for de ældste springgymnaster i Hee. 

Lørdag kl. 15.00 mødte 31 spændte 
børn op til weekendtræning. De hyg-
gede sig med gymnastik og leg. Der 
blev sprunget rigtig mange spring. Der 
skulle også læres noget nyt, så der blev 
øvet serie til de kommende opvisninger. 

Sidst på aftenen blev det tid til et natløb, 
hvor der skulle tælles reflekser, gæt-
tes sange og meget andet. Inden sen-
getid hygge vi alle både gymnaster og 
instruktører med boldspil. Klokken blev 
mange inden alle faldt i søvn. 

Søndag morgen var der træthed at spo-
re hos de fleste. Trods træthed skulle 
der øves opvisningsprogram. Endnu et 
springhold var med til opvisningstræ-
ningen. Vi fik øvet et fælles opvisnings-
program, hvor alle gymnaster både 
store og små gymnaster blev en del af 
programmet. Da vi til sidst havde fået 
øvet hele programmet, lavede vi en ge-
neralprøve på vores opvisning for foræl-
drene.

Alle instruktører og hjælpeinstruktø-
rer vil gerne sige tak for en rigtig god 
weekend
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GYMNASTIK I HEE SF 
 
 

Gymnastikopvisning 
2014 

 

 

Indmarch 
 
Kravlenisser (0 - 3 år)  Dorthe, Anne og Camilla 
 
Bamse og Kylling (3 - 5 år)  Julie, Louise, Rikke og Marie  

 
Mini Agenterne (5  år - 0. kl.)  Rikke, Henriette, Mie og Marie 

 
Fartstriber (1. - 3. kl.)   Patrick, Gitte, Rune og Hanne 

 
Los Trampos (4. - 8. kl.)  Jimmy, Zander og Katrine   
 
Tim Store Mix (6. - 9. kl.)  Lotte, Malene, Julie og Ole 

 
Tarm Parkourhold (10 - 15 år)   Jacob og Mads 
 
 

Sodavand, vand og øl sælges ved indgangen. 
 

Entre: Voksne 30 kr. - Børn (0-13 år) 10 kr. 
 

Gymnastikudvalget 
Hee Sogneforening 

Søndag den 30. marts 2014  
kl. 14.30 

 

i Hee Skoles Multisal 
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- Følg med på www.vjl.dk

Herningvej 3-5
6950 Ringkøbing
Tlf. 96 80 12 00

Din professionelle 
sparringspartner
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Strikkecafé 
hos Anette Riis Jensen, Nørre Alle 1 

Butiksadresse V. Strandgade 6c
4071 3919  eller 3214 2260

De første garnnyheder måske?      tirsdag 11. marts 19.30 i Hee

Påskestrikkecafé      lørdag 12. april 14.00 i butikken

Kom maj du søde milde, hvor vi strikker   mandag 19. maj 19.30 i Hee

Udestrik, hvsi vejret tillader det     lørdag d. 31. maj  14.00 i butikken

Sidste gang før sommerferien     mandag 16. juni 19.30 i Hee

Kaffe og kage må gerne medbringes, men kan også købes for 20 kr. pr. næse.

Jeg glæder mig til at se alle mine søde strikkeveninder.
Også velkommen til nye medlemmer.

Kærlig hilsen 
Anette
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HEE
AUTO

&PAVA
Undervognscenter
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okale værksted og undervognscenter

Ringgaden 28 . Hee
Jørgen Refstrup

97 33 51 55 . 40 75 81 51

Mandag - torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 14.00

Vi tilbyder:
•Bilreparationer & skadearbejde
•Klargøring til syn & syn af bilen
•Elektronik på nyere biler
•Økotestcenter
•Dæk- & olieskift
•Serviceeftersyn - også på nyere biler

Vi reparerer også:
Traktorere - plæneklippere - knallerter - cykler - motorsave - m.v.

Salg af biler - også for bilgrossist

PAVA BILPLEJECENTER 
FOR RINGKØBING OG OMEGN

Kvalitets undervognsbehandling med det gode danske 
PAVA undervognsbehandlings program.

Gør det selv - bilplejeprodukter sælges med vejledning.
Lakforsegling og lakreparationer udføres.

Salg af Lokari inderskærme.
Gratis kontrol af undervogn - ring og aftal tid.

Kvalitetsarbejde til rimelig pris
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Har I ting, som I vil give til forårets 
Loppemarked så kontakt:

Grete   9733 3373
Bent  9733 3466

eller aflevér på Genbrugspladsen i Tim. 

Der har vi opstillet en container, hvor man kan sætte ting ind.

                                                                         På forhaand Tak

Plejehjemmets venner i Tim

Vi gør det nemmere for dem, der bygger fremtiden 

Svendgaardsvej 9 
6980 Tim 

 Telefon: 96747576, Fax:96747577  
tim@optimera.dk
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Plæneklipning med egen havetraktor samt

Vinduespolering udføres.

I Hee, Hover, Torsted, Tim Ringkøbing & omegn.
Erhverv & Privat

Andreas Mortensen
40267373

Trines Blomster
Buketter - Dekorationer - Potteplanter

Sommerblomster - Lidt stauder til haven

Pyntning af kister og urner - Kranse - Bårebuketter og Båredekorationer
Indsamling til begravelse = 25 kr. pr. person, skriv navn på kuvert og læg penge i, 

også navn på afdøde. Sidste frist er kl. 21 dagen før. 

Juledekorationer - vinterkranse - Kors - Puder og Hjerter
Brudebuketter - Knaphulsblomst -  Kirkepyntning

Trine Damgaard • Skovvej 9 • tlf. 2360 3658

Ps. Der er åbent,  når jeg er hjemme. Eller bestil så stiller jeg tingene ud i garagen.MOBILFRISØREN - Gitte Alnor Madsen
Som mobilfrisør tilbyder jeg klipning:
- der hvor du er
- når du har tid
- efter dine behov

Frisørværkstedet v/ Gitte Alnor Madsen 
- Østergade 10 - 6900 Skjern - www.frisoreniskjern.dk - 9735 0780 / 2080 4702 

Frisøren der kommer til dig, når du har tid
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Et lille historisk 
indslag

Ejendommen HUNDESVANG, som lig-
ger på Holstebrovej 106, er et flot nyt 
parcelhus fra 1991 med en bevaret, om-
bygget lade og staldbygning fra ejen-
dommens tidligere liv som landbrug.  
Hundesvang har haft sin storhedstid 
som en af Hees ældste ejendomme.

I nyere tid har alle veje fået navne, (blev 
gennemført først i 1970’erne) og de, der 
i dag navngiver deres hus eller ejen-
dom, gør det vel nærmest i en form for 
kærlighed til stedet. 
Men i gammel tid uden vejnavne, var 
navnet på ejendommen en stor nød-
vendighed. Det var denne stedbeteg-
nelse, som gjorde det muligt for andre 
mennesker at finde frem til personer. 
Navnet ”Hundesvang” fortaber sig til-
bage i tiden, men det mest sandsynli-
ge er, at bygningerne i sin tid er blevet 
opført på nogle arealer, som har været 
af en meget dårlig kvalitet, idet navnet 
”Hund” i forbindelse med stedbetegnel-
ser ofte blev brugt som nedvurderende 
og ringeagtende, og navnet har været 
Hundes-Vang eller Hundes-Eng.

Så langt tilbage man kan følge Hun-
desvang (registreres første gang år 
1560), og i de næste 232 år til år 1792, 
hvor ejendommen overgik til selveje, 
har ejendommen været brugt som en 
god handelsvare.  Og det kunne sag-
tens tænkes, at der har været ejere af 
ejendommen, som aldrig har set den-
ne. Blandt andet var den i 1680 ejet af 
godsejeren på Sæbygaard ved Ran-
ders.

Ejendommen var som mange andre 
”blot” et stykke papir, som ejeren opbe-
varede og brugte, når han skulle bruge 
midler til at købe andet for eller betale 
en gæld. 

Alt efter det skyldige beløbs størrelse, 
kunne man overdrage en fjerdedel, 
halvdelen eller hele gården, eller måske 
blot overføre en del af tienden (den af-
gift fæsteren skulle betale) til den, man 
havde gæld til.

Men Hundesvang har tilsyneladende 
været en ejendom, som har givet ejer-
ne et godt udbytte, for den har været 
forholdsvis lang tid i de fleste ejeres be-
siddelse.

Og den har foruden afgiften til ejeren 
til tider kunnet brødføde både to og tre 
fæstere (lejere) på en gang.  

I 1680 var der to fæstere, hvoraf den 
ene var Peder Iversen. Dette fæste gik 
i arv gennem fem generationer indtil 
1841.  
Dog frikøbte Iver Jensen i 1792 gården 
fra godset Voldbjerg.
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I 1750 var Jens Iversen den ene af de 
to fæstere. Den anden var Chr. Thom-
sen, der samtidig var fuldtidsansat på 
godset Voldbjerg som ladefoged. Det 
vil sige, at han førte tilsyn med avlsbyg-
ninger, redskaber og magasiner, lige-
som han hjalp til med ledelsen af land-
brugsarbejdet.                             

Ejendommen Bredemærsk

Chr. Thomsen samlede sin del af jorden 
på Hundesvangs udmark. Her bygge-
de han en udflyttergård, som han kald-
te Bredemærsk (Voldbjergvej 29). Her 
levede Chr. Thomsens efterkomme-
re i 151 år, indtil Ejeren Laurids Thom-
sen døde i en ung alder og hans hu-
stru, Else, måtte flytte med sine to små 
drenge.

Da kommunen efter at Hee Fattiggård 
nedbrændte i 1901, blev enige om at 
opføre alderdomshjemmet Nissens 
Minde (Hovervej 14) i 1903, blev Else 
Thomsen alderdomshjemmets første 
bestyrerinde. 

Men Peder Iversens efterkommere 
blev siddende på Hundesvang, indtil 
den i 1841 bliver solgt til en anden Chr. 
Thomsen.

Op gennem generationerne var der 
ikke mange penge mellem folk. Der var 
heller ingen kreditforening eller andre 
pengesteder, hvor man som i dag kun-
ne gå hen og låne. Derfor var det ikke 
sådan lige hverken at sælge eller købe 
en ejendom.

Som regel overgik den til et af 
børnene, som så skulle have 
forældrene boende på aftægt, 
eller sælgeren måtte finde en 
person, som ville overtage 
ejendommen mod i stedet for 
at skulle give penge for den, 
skulle tage sælgeren på af-
tægt. 

Hvilket vil sige, at der blev la-
vet en kontrakt mellem køber 
og sælger, hvori aftægtsbe-

tingelserne blev nedfældet. Det var en 
meget omfattende og udførlig kontrakt 
helt ned til de mindste detaljer. Der stod 
nøje, hvilke ydelser køberen skulle give 
sælgeren i resten af denne og ægtefæl-
lens levetid. Lige fra hvilke boligrum på 
gården der skulle være sælgerens og 
hvilke andre, han ønskede at bruge. 
Desuden skulle køber levere brænd-
sel; det vil sige; skove træ eller grave 
tørv, levere føde; ja alle livsnødvendig-
heder helt ned til brændevin, tøj, træsko 
og skrå samt eventuelt kørsel med hest 
og vogn til kirke hver søndag, og beta-
le for medicin samt pleje ved eventuel 
sygdom.

Ofte var det sådan, at sælgeren, i den 
dagligdag der fulgte, var væsentlig bed-
re stillet end køberen, så køberen kun-
ne kun ”håbe på” at sælgerens levetid 
ikke blev alt for lang.
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Da Jens Peder Eskildsen i 1868 solgte 
Hundesvang til Chr. Ove Christiansen, 
var det også med en sådan aftægtskon-
trakt, men tilsyneladende har det 10 år 
senere været muligt for Chr. Ove Chri-
stiansen at skaffe et beløb, som gjorde 
det muligt at købe aftægtsmodtageren 
ud.

For de penge, Jens Peder Eskildsen fik, 
byggede han i 1878 et aftægts hus (Hol-
stebrovej 81) lige overfor Hundesvang.

Eskildsens aftægtsbolig

Dette hus købte J.C. Christensen i 1901 
og ombyggede det i 1907.  Her boede 
han med sin hustru, Karen Kirstine, til 
han døde i 1930 og hustruen i 1935.
I dag er det museum for den store stats-
mand samt lokalhistorisk arkiv. 

Først 25 år efter at jernbanen for første 
gang kørte gennem Hee, begyndte der 
omkring år 1900 at blive bygget mellem 
kirken og jernbanen. 
Det var for det meste nogle håndvær-
kere, der som mellemhandlere opkøbte 
jord, udstykkede det i parceller, bebyg-
gede det og derefter solgte.
Det meste af jorden lå under Hunde-
svang.

Hundesvang set fra vest. Yderst til højre står 
Marie, gift med Niels Kristian Kjeldsen sam-
men med en hushjælp.
 
I 1907 overtog Niels Chr. Kjeldsen Hun-
desvang. Dette ejerskifte benyttede 
den tidligere ejer til at frasælge en del af 
gårdens hjemmejord (det meste af den 
nordlige del af Hovervej, fra Holstebro-
vej til jernbanen.)

Kr. Susgaard skriver; at ”det var en 
brændevinshandel”, hvad man så skal 
lægge i det. Men han fortsætter: ”Den-
ne handel mishagede gårdmandsen-
ken Mariane Sandahl Dybkjær, der fra 
Stadil var tilflyttet Hee, hvor to døtre bo-
ede. 
Den ene, Marie, var gift med Niels Chr. 
Kjeldsen, tiltrædende ejer af Hunde-
svang.

Den anden, Christiane, var gift med før-
stelærer ved Hee skole Peder Storga-
ard Pedersen, og hos dette par i skolen 
boede Mariane.

Hun trådte til og opkøbte det omhand-
lede areal, hvoraf en part siden igen 
kom til Hundesvang, mens enkekonen 
af resten udstykkede 3 byggegrunde.” 
Hovervej 1, 3 og 5.
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Efter i måske 1.000 år at have ligget på 
samme sted blev Hundesvang i 1990 
nedbrudt.
Litteratur: Hee Sogn af Kr. Susgaard

Ernst Munck
 

Billeder fra Hee

Det nye busskur

Hovervej 1

Hovervej 3

Hovervej 5

God plads på P-pladsen ved VA

Legepladsen er klar til brug 
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Avis- & papirindsamling

De næste indsamlinger

Lørdag 
29. marts
14. juni

Hjælp os med at gøre 
det lettere...

Bundtning
Pap og papir bundtes hver for sig!
Plastik skal tages af aviser, reklamer 
m.v. Stilles ud til nærmeste vej / gade.

Papir må indeholde
Aviser • ugeblade • reklamer • kon-
torpapir • telefonbøger • uindbundne 
bøger.

Pap må indeholde
Papkasse • bølgepap • paprør • æsker 
fra: tandpasta, sæbe, cornflakes, the, 
chokolade, elpærer, færdigretter m.v.

Papcontaineren står på P-pladsen 
ved Stationsbygningen. Hvis du selv 
afleverer aviser, blade & pap i bundter, 
må det gerne stilles inden for lågen.

Sortering
Vi modtager ikke
• Æggebakker på grund af fare for 
  salmonella smitte!
• Mælke- og juicekartoner.
• Gavebånd, vinposer, plastik.
• Flasker
• Affald: Husholdningsaffald, mad-
  rester m.v. hører hjemme i skralde-
  spanden!

HJÆLP

Vi er ikke for mange om arbej-
det!

Vi efterlyser flere voksne med bil og trail-
er.

Vi håber folk vil bakke op omkring ind-
samlingerne, da det giver ret gode penge 
til børnefodbolden.
Det tager kun 2½ time at samle ind i 
sognet. Jo flere vi er, jo hurtigere bliver 
vi færdige.

Vi starter i klubhuset kl. 9.30 med kaffe 
og rundstykker. Her fordeles ruterne.
Indsamlingen starter kl. 10.00

Afhentning
Klaus & Bo henter...
I må gerne kontakte os, hvis der er pro-
blemer vedrørende afhentning - også 
små portioner!

Bo Mortensen 30 33 78 25
Klaus Vang 21 72 24 72
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Alle i Hee 
Unge som ældre 
Børn som voksne 

Kom til fællesspisning                           
i hallen fredag d. 11. april  kl.18.00 

 
Tilmelding: Opringning / sms til Anette 61333522  
/ Rita 61265505  senest d. 4. april.  
Betaling ved indgangen i hallen           
Pris: 65 kr. for voksne og 35 kr. for børn  
(t.o.m. 12 år)      Husk service — også til dessert 
og kaffe.                                        

 
Vi får igen maden fra Anita,  

Vedersø Kulturcenter:  
Forloren hare, kartofler, sovs og grøn salat 

 kaffe og kage 
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Lørdag d. 7. juni kl. 10 
Vi gennemfører igen i 2014 et mini triatlon stævne, som består af :

400 meter svømning 4,2 km løb        20 km cykling 

De 3 discipliner gennemføres udmiddelbart efter hinanden, og der vil være 
tøjskifteområde efter hver disciplin, der vil også være frugt og drikkevarer i 
skifteområderne. Husk svømmedragt, da vandet er koldt!!

Der vil være start tæt ved den gule hytte på Hindø, hvor man svømmer de 400 m, 
derefter løber man til skifteområdet, hvor der skiftes til løbetøj.  Løberuten på de 4,2 
km afsluttes ved Hee skoles cykelskur, hvor man skifter til cykel. Cykelruten er på 20 
km. 

Hele stævnet startes op med fællesstart kl. 10
Der bliver taget tid på hver enkel deltager, og der uddeles diplom for deltagelse.

Der vil i år blive opstillet DGI´s tidstagningsudstyr. Hver deltager får udleveret en 
chip, som monteres på anklen. Efter løbet udskrives et løbsdiplom med præcise 
mellemtider og slutresultat. 

Der kan bestilles T-shirt á 2 kvaliteter med Hee mini Triatlons logo. 

Vi håber, at mange møder op og tør prøve kræfter med sig selv. Vi vil have hjælpere 
på ruterne og sikkerheden vil være i top. Det er et seriøst amatørstævne, hvor alle kan 
være med, men vi håber især på lokal deltagelse. 
Vi har et loft på 40 deltagere i år og prisen pr. deltager er 200 kr. 
Et evt. overskud tilfalder Hee Sogneforening

• Tilmelding og betaling på Conventus på: www.Hee.dk  senest d. 31. maj.
• Evt. tilmelding til Zander på 22872442

Arrangører: Keld, Zander og Bo
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97 33 53 60
Holstebrovej 79  Hee

6950 Ringkøbing
info@hee-entreprise.dk
www.hee-entreprise.dk

Hovedentreprise
Fagentreprise

Entreprenør
Vognmand

Murer
Beton
Kloak
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Benny Siig  Hvingelvej 4  Hee  6950 Ringkøbing
97 33 54 66  www.hee-flyt.dk

Alt hvad du tænder på

Ringkøbing:
Nørregade 8
6950 Ringkøbing
Tlf.  97 32 04 05 · Fax 97 32 53 82
Morten Brændgaard:
Mobil 24 22 61 21

Hee:
Nørreager 2, Hee
6950 Ringkøbing
Tlf.  97 33 52 90 · Fax 97 33 54 35
Montør Hans Knudsen:
Mobil 20 29 59 93

Hee El-service
Morten Brændgaard

E-mail: morten@c-wiese.dk · Web: www.c-wiese.dk
Aut. el-installatør

Hee:
Tlf. 97 33 52 90
Montør Hans Knudsen
Mobil 20 29 59 93

Ringkøbing:
Birkmosevej 22
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 04 05  Fax 97 32 53 82
Morten Brændgaard
Mobil 24 22 61 21
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Hee Smede- & Maskinforretning ApS
Hovervej 53  Hee  6950 Ringkøbing
97 33 51 66 
mail@heesmed.dk www.heesmed.dk

 Forhandling og reparation af landbrugsmaskiner
 Alt i smedearbejde
 Alt i VVS
 Autoriseret naturgasinstallatør
 Olie- og naturgasservice

Støt os! 

Og gi' skolen en hjælpende hånd! 

Et nyt år = fornyelse af medlemskab 

Ved køb af et årsmedlemsskab kan også du 
gøre en indsats. 

FAMILIEMEDLEMSSKAB 150,- 
PENSIONISTMEDLEMSKAB 75,- 
FIRMAMEDLEMSKAB 300,- 

Beløbet bedes overført til Vestjyskbank 

Kontonr. 7650-1206957 

HUSK at skrive kontingent + navn på overførslen. 
 

På forhånd tak 

Hee Skoles støtteforening 
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel 
og styrk Hee Sogneforening og Tim GIF

OK støtter lokalt
OK er altid billig med benzin, samtidig 
støtter OK forskellige foreninger og 
klubber, bl.a. Hee Sogneforening og 
Tim GIF.
Så kom og få et OK Benzinkort, så giver 
vi et beløb til foreningerne, hver gang 
du tanker hos os.

Med et OK Benzinkort får du:
• altid billig benzin
• et kort uden renter og gebyrer
• mere end 550 tanksteder i Danmark
• mulighed for at tanke i Norge og 
 Sverige
• betaling af færgebillet på Mols-Linien
• kort til broafgift på Storebæltsbroen 

og Øresundsbron®

TimHee
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Hee Klub
Hver tirsdag fra kl. 19.00 - 21.00 for alle piger og drenge fra 3. klasse og opefter!

Vagtplan i Hee Klub 2014 
Dato Uge Arrangement Forældre  Forældre Forældre  

       

       

       

       

       

      

      

      

04.03 10   Helle Christensen Lena Andreasen   

11.03 11   Helle Christensen Tina Oxfeldt   

18.03 12   Benny Siig Anette Susgaard   

25.03 13   Connie Andersen Anette Røjkjær   

01.04 14   Helle Christensen Lena Andreasen   

08.04 15   Anita Kristensen Benny Siig   

15.04 16 påskeferie       

22.04 17   Birgit Baden Anita Kristensen   

29.04 18   Connie Andersen Anette Røjkjær   

06.05 19   Helle Christensen Lena Andreasen   

13.05 20   Birgit Baden Randi Fisker   
20.05 21   Benny Siig Jette Lindholm   
27.05 22   Connie Andersen Anette Røjkjær   
03.06 23   Helle Christensen Jette Lindholm   
10.06 24   Benny Siig Tina Oxfeldt   
17.06 25   Lena Andreasen Anette Susgaard   
24.06 26   Anette Røjkjær Connie Andersen   
 
 

Vagtplan for Hee Klub foråret 2014
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Ondt i ryggen? 
Ondt i skuldrene? 
Ondt i lænden? 
Spændingshovedpine? 
Disse og mange andre problemer kan afhjælpes med massage 

 
• Fysiurgisk muskelmassage 

• Skadesbehandling 

• Velværemassage 

 
• Hot Stone massage 

• Ansigtsmassage 

• Ansigtsbehandling m. Galvanic Spa 

Giv et gavekort 

og glæd dine nærmeste 

Ilse Højberg Andersen – Lægeexamin. massør og skadesterapeut 
Jens Bjerg-Thomsens Vej 6, Hee, 6950 Ringkøbing 
 

Klinik ENGHOLM          RING 20 31 32 80 
www.klinikengholm.dk 

 

 

 

 

 

 

          v/Ole Mortensen 
Birkmosevej 9, 6950 Ringkøbing 

Tlf.: 97.32.12.74 
Mail: Ole@om-byg.dk 

 

Alt i tømrer- og snedkerarbejde 
samt fag- og hovedentrepriser 

udføres. 
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97 34 60 86

Sand, pyntegrus
Natur- og kampesten
Havemuld

Kraner
Gummiged
Nedbrydning

Udlejning af affaldscontainere

Murer– & Kloakfirmaet 
Michael Andersen 
Nybygning 
Ombygning 
Flisearbejde 
Reparationer 

TV-inspektion 
Strømpeforing 
Punktrenovering 
Nedsivningsanlæg 

RING 40 33 58 05 
aut. kloakmester 
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Hee Gulvservice
din professionelle gulvmand!

Nørreager 7  Hee  6950 Ringkøbing
97 33 53 16  21 72 07 16

Vådrumsspecialist
www.hee-gulvservice.dk

 Gulvafslibning
 Træ
 Skibsplanker
 Vinyl
 Linoleum
 Tæpper
 Laminat
 Epoxy-stentæpper
 Vådrumsbelægning

Leveringsdygtig i alle slags gulve 
- smukke og meget slidstærke:

Vi er altid klar med et godt 
tilbud, når det drejer sig om 
gulvbelægning!

Hos Hee Gulvservice finder 
du alle former for moderne
gulvbelægning.

Rådgivning og vejledning 
er en af vore stærke sider. 
Med vores store erfaring og 
ekspertise, finder vi i samar-
bejde med kunden altid frem 
til den rette løsning.

Kom ind i butikken 
og se og hør om de mange muligheder.
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Aktivitetskalender

Her bringes de arrangementer og datoer, som redaktionen havde fået besked om inden dead-
line, eller har fundet på www.hee.dk m.m.
Har du arrangementer, der skal bringes her,  send en mail til redaktionen.

Marts
02.
03.
11.
12.

22.
29.
30.

April
02.

05.
07.
09.
09.
09.

11.
20.
23.

Fastelavnsfest
Bestyrelsesmøde
Strikkecafé Hee
Udvalgsmøde
Sommerfest
Hee Kvindeforum
Avisindsamling
Gymnastikopvisning

Strikkecafé V. Strand-
gade 6c
Fodboldopstart
Bestyrelsesmøde
Gåture - opstart
Cykelture - opstart
Sidste gang til svøm-
ning i denne sæson
Fællesspisning
Deadline Sognenyt
Udvalgsmøde
Sommerfest

Maj
04.
05.
05.
07.

12.
19.
19.
19.
26.
29.
30.
31.
31.

Juni
07.
14.
16.
30.

August
20.
23.

September

Oktober
20.

November
01.

Konfirmation, Hee
Blå Mandag 
Tour de Pedal
Besigtigelse af Bane-
overkørsler
Tour de Pedal
Strikkecafé Hee
Bestyrelsesmøde
Tour de Pedal
Tour de Pedal
Sommerfest
Sommerfest
Sommerfest
Strikkecafé V. Strand-
gade 6c

Mini-triathlon
Avisindsamling
Strikkecafé Hee
Bestyrelsesmøde

Deadline Sognenyt
Avisindsamling

Deadline Sognenyt

Avisindsamling



54

Læserservice Nyttige telefonnumre i Hee

Advodan  Advokatfirma    4614 6500
Ancare   Hjertestarter, kurser m.m.   2943 4583
Michael Andersen Murer & Kloakfirma   9733 5805
Lars Christoffersen Præst     9733 5014
DC-print.dk & Skilte      8651 9633
Familiepark West       2012 4294
Ole Faneskov  OF kunst og smykker   9733 5343

Hee Auto & Pava       9733 5155
Hee Børnehus       9733 5645
Hee Entreprise       9733 5360
Hee Nærkøb Plus      9733 3055
Hee El-service  Wiese A/S    9733 5290
Hee El-Installation APS Thomas     2266 3946  
   Jacob     2266 4946 
Hee Flytteforretning      9733 5466
Hee Gulvservice       9733 5316
Hee Stationsbygning Rosa & Kaj Smedegaard   9733 5500
Hee Stationsbygning      2388 3888
Hee Offset       9733 5130
Hee Smede- & Maskinforretning     9733 5166
Hee Skole       3057 0213
Hee-Trailer.dk       8651 7373
Klinik Egholm  Massør og skadesterapeut  2031 3280

Landbobanken       9732 1166
Musik-konsulenten.dk      8651 9600
Andreas Mortensen Fotograf     4026 7373
Ole Mortensen  Ringkøbing Bygningssnedkeri A/S  9732 1274
Optimera  Tømmerhandel, Tim   9674 7576
No Tømrer- & bygningssnedker     9733 0012
Nygaard Zoneterapi      2140 2416

Anette Riis  Håndarbejde    4071 3919
Trines blomsterbutik      2360 3658
Vestjysk Andel       9732 1011
VestjyskBank       9975 3200

Vestjysk Landboforening      9680 1200
Ølstrup Vognmandsforretning     9734 6086
Genbrugspladsen Hee: Åben hver lørdag kl. 13.00 - 15.00
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Udvalg under Hee Sogneforening
Badminton
Preben Larsen  9733 5656
Egon Aaberg  9733 5397
egonaaberg-hee@mail.tele.dk

Fodbold
Zander Koch  2287 2442
Kirsten Jegstrup  6049 8419
Pia Kofod  2781 0046
Bo Mortensen  3033 7825
Klaus Kristensen  

Volleyballudvalg
Connie Dalsgaard Andersen 2369 6387
hjortevej2@ofir.dk
Randi Fisker                        2247 0929
voldbjerg14@mail.dk

Børne- & Ungdomsklub
Anette Susgaard  6133 3522
Anette Røjkjær

Klubhus
Anna Lise Sinkjær  9733 5302
Ina Jepsen
Anette Røjkjær
vinkelvej13@mail.dk

Multibanen
Mikkel   2694 6012
Thomas   2982 1235
Patrick   2542 7152

Svømmeudvalget
Conny Sandholm Kristensen 4095 9115
ejstrupbaekgaard@gmail.com

Gymnastik
Hanne Thrane     2171 4576
hanne@juul-thrane.dk
Eva M. Østergaard Knudsen  2029 0324
Gitte Alnor Madsen    2080 4702
Dorthe Kristensen     5157 4704

Hee Lokalråd
Erling Madsen, formand
Ole Mortensen, næstformand
Jens Jørn Jacobsen, sekretær
Peder Galsgaard
Arne Christensen
Knud Jensen
Kristian Døhr Jensen, valgt af Sognefore-
ningen

Sommerfest
Evy Nielsen  9733 5606
Allan Susgaard  6160 0192
Tage Noesgaard  2248 7291
tage@veiumgaard.dk
Helle Christensen  2924 7374
hc-ac@hotmail.com
Lene Christensen   2815 8812
Morten Larsen  5174 3090

Friluft (Tour de Pedal)
Trine Damgaard  2360 3658
gravertrine@hotmail.com
Helle Christensen  2924 7374
Bente Madsen  9733 5450

Triatlonudvalget
Bo Mortensen  3033 7825
Zander Koch  2287 2442
Keld Torp  2982 4740
  
Sponsor & Hjemmeside
Vedr. sponsor - der henvises til bestyrelsen
Jesper Ø. Knudsen 3161 7353

PR & Redaktion
Se side 2

Ændringer til udvalgslisten
 skal sendes til redaktionen 

- enten som mail eller afleveres i 
postkassen på Hovervej 11
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Din lokale bank 
støtter gode  

initiativer. 

Tlf. 9732 1166  /  post@landbobanken.dk  /  www.landbobanken.dk

Vi støtter lokalt
 D

IN
 L

O
K

A
L

E
 B

A
N

K

I Landbobanken sætter vi en ære 
i at være med til at sætte nye ting 
i gang og at støtte op om gode 
lokale initiativer - derfor støttede 
vi med gule sikkerhedsveste til 
børnene på Hee Skole.

Har dit barn ikke fået en gul vest  
- så spørg på Hee Skoles kontor

Hovedsponsor for Hee Sogneforening


